DAŇOVÉ
PRIZNANIE

INFORMAČNÝ LIST
DAŇOVÉ PRIZNANIE PRE OSOBY S POVOLENÍM
NA POBYT VO ŠVAJČIARSKU TYPU (B) A (L).

CH

KTORÁ SLUŽBA JE VHODNÁ
PRÁVE PRE VÁS?
DP CH OSOBA

Táto služba je určená pre podanie daňového
priznanie za jednu osobu. Buď je jednotlivec
slobodný a bezdetný alebo jeho rodinný
príslušníci nespadajú pod možnosť zahrnutia do
daňového priznania vo Švajčiarsku.

DP CH RODINA

Táto služba je určená pre podanie daňového
priznanie za celú rodinu. Či už ide o rodičov s
deťmi alebo o bezdetný manželský pár, všetky
osoby deklarované v daňovom priznaní musia
mať vo Švajčiarsku v zdaňovanom období
povolenie na pobyt typu B alebo L.

DP CH ŠPECIÁL

Táto služba je určená pre podanie daňového
priznanie za jednu osobu alebo celú rodinu a
pokrýva neštandardnú situáciu v zdaňovanom
období, ktorá vyžaduje individuálny prístup. Ide
hlavne o časovo náročné prípady, kde sa
jednotlivé informácie konzultujú s daňovým
úradom.

KROK ZA
KROKOM
Prípadová štúdia OSOBA
Muž žije v obci kantónu Thurgau a v
zdaňovanom období mal platné povolenie
na pobyt typu B. Daňové priznanie podával
muž za seba, čiže za jednu osobu.
Muž
- povolenie na pobyt typu B,
- práca na 100% úväzok v meste
Frauengeld,
- práca na 3 zmeny,
- dochádza do práce autom, pretože spoje
z obce v kotrej žije, nevyhovujú časom jeho
začiatku a koncu pracovnej doby,
- stravuje sa v závodnej jedálni,
- ročný príjem: 53 950 CHF.
Výpočet
Ročný príjem za osobu: 53 950 CHF.
Zrážková daň: -7 902 CHF.
Uplatnené odpočty v celkovej výške:
11 588 CHF.
Znížený základ dane: 42 362 CHF.
Vrátená daň: 917 CHF.
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Možno ste si už vybrali, ktorá z našich služieb je pre vás
vhodná, a keď si nie ste stále istý, radi vám poradíme. Čiže
prvým krokom je určenie predpokladaného zaradenie do
konkrétnej nami poskytovanej služby. Máte na výber služby:
DP CH OSOBA
DP CH RODINA
DP CH ŠPECIÁL
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Podľa tohto zaradenia vám poskytneme informácie, na
základe ktorých budete cez celé zdaňované obdobie
postupovať. Ide hlavne o archivovanie príslušných bločkov a
faktúr.
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Cez zdaňované obdobie ste postupovali podľa našich
inštrukcií a práve ste sa zobudili do nového roku. Dôležité
veci netreba odkladať na neskôr, čiže sa môžme pustiť do
práce. Najlepšie hneď v januári vyplníte náš dotazník, buď na
internete alebo vám ho pošleme poštou, na základe ktorého
vám pripravíme formulár pre daňový úrad. Formulár
podpíšete a následne ho pošlete na adresu príšlušného
daňového úradu.
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Daňový úrad si formulár skontroluje a pošle vám obálku s
daňovým priznaním, čo je zase množstvo ďalších formulárov,
ktoré nám jednoducho prepošlete. Do 4 pracovných dní vám
doručíme všetko potrebné k podpisu a vy tento “pinpong”
ukončíte poslednou obálkou s daňovým priznaním pre daňový
úrad.
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Do 18 mesiacov od podania daňového priznania, vám daňový
úrad doručí rozhodnutie. Toto rozhodnutie prekontrolujeme a
v prípade nezrovnalostí podáme za vás odvolanie.

Prípadová štúdia RODINA
Manželia s 2 deťmi bývajú v meste kantónu
St. Gallen. Každý člen rodiny mal v
zdaňovanom období platné povolenie na
pobyt typu B. Daňové priznanie podával
muž za celú rodinu.
Muž
- povolenie na pobyt typu B,
- práca na 100% úväzok v meste Zürich,
- práca na jednu zmenu,
- dochádza do práce vlakom, ktorý mu
zamestnávateľ neprepláca,
- stravuje sa v reštaurácii mimo pracoviska
a zamestnávateľ mu prispieva na stravu,
- zamestnávateľ mu prispieva na zdravotné
poistenie,
- zamestnávateľ mu prispieva na
voľnočasové aktivity,
- ročný príjem: 99 750 CHF.
Žena
- povolenie na pobyt typu B,
- so statusom ženy v domácnosti,
- ročný príjem: 0 CHF.
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Po doručení rozhodnutia vám na účet príde vyrovnanie dane
aj v prípade, že budeme dávať odvolanie. Ak bude naše
odvolanie úspešné, daňový úrad vám bude kompenzovať
nezrovnalosť zase priamo na účet.

Deti
- obidve deti povolenie na pobyt typu B,
- jedno školopovinné dieťa,
- jedno dieťa vo veku 2 rokov.
Výpočet
Ročný príjem za rodinu: 99 758 CHF.
Zrážková daň: -12 223 CHF.
Uplatnené odpočty v celkovej výške:
31 118 CHF.
Znížený základ dane: 68 640 CHF.
Vrátená daň: 4 598 CHF.
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www.dpch.sk
ADRESA: Thuraustrasse 12c, 9500 Wil (SG), SCHWEIZ
MOBILNÉ ČÍSLO: +41 (0)76 799 16 75
EMAIL: info@dpch.sk

A čo vy? Necháte svoje peniaze
daňovému úradu alebo ich chcete do
svojho rozpočtu? Kontaktujte nás a my
vám povieme ako na to!

